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Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΣΜΕ ήταν τα εξής:

Α. ΔΣ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ. ΣΜΕ και ΜΜΕ

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ, ήταν τα εξής:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Προσφυγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
ενάντια στην απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ για επιβολή προστίμων σε
περιβαλλοντικές παραβάσεις που καταλογίστηκαν στην εταιρεία
Τροποποίηση κατηγοριοποίησης έργων ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674, υπαγωγή της
γεωτρητικής μεταλλευτικής έρευνας στην υποκατηγορία Α2
Σχέδιο ΚΥΑ για υποχρεωτική ασφάλεια έργων κατηγορίας Α1 και Α2 στο
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Ευθύνης
Σημειακές αλλαγές στο Μεταλλευτικό Κώδικα
Προτάσεις απλοποίησης αδειοδοτικού πλαισίου
Τέλη Αποθεματικών, Αργουσών παραχωρήσεων
Προώθηση της προτεινόμενης Έκθεσης από το Μουσείο Γουλανδρή για τις
Ορυκτές Ύλες και τη χρησιμότητάς τους
Δημιουργία Newsletter για δημοσιογράφους
Συνέδριο Υγιεινής και Ασφάλειας εξορυκτικών δρστηριοτήτων στο πλαίσιο της
πρότασης του Γεν. Γραμμματέα ΥΠΕΝ κ. Βερροιόπουλου

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Σχεδιο ΚΥΑ «υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια για την κάλυψη της
Περιβαλλοντικής Ευθύνης, βάσει του άρθρου 14 του ΠΔ 148/2009
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Συνεχίστηκε η ανταλλαγή απόψεων με το σύμβουλο του υπουργού Περιβάλλοντος κ. Π.
Βαρελίδη επί του σχεδίου. Υπήρξε σημαντική σύγκλιση απόψεων και συμφωνήθηκαν αλλαγές
διατύπωσης του αρχικού σχεδίου.

Προς ενημέρωση και του υπουργείου αλλά και των εταιρειών μελών μας, ζητήσαμε από τη
Euromines να μας δώσει πληροφορίες για το πώς εφαρμόζεται η Οδηγία Περιβαλλοντικής
Ευθύνης (ELD) από άλλα κράτη μέλη και ιδιαίτερα στο σκέλος της χρηματοοικονομικής
ασφάλειας των έργων.
Παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία αυτής της πληροφόρησης:

Βουλγαρία: Για να ενθαρρύνουν τη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στο
πλάσιο της (ΕLD), οι αντίστοιχες αρχές έδωσαν ερμηνείες εφαρμογής στους φορείς των
οποίων η δραστηριότητα εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Στο αντικείμενο των
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, από την ημέρα εφαρμογής της οδηγίας εμφανίστηκαν 14
εξασφαλίσεις έργων. Το ενδιαφέρον φορέων έργων για χρηματοοικονομικές εγγυήσεις
συνεχώς αυξάνει, ιδιαίτερα για φορείς που έχουν ενιαίες άδειες έργων κα όχι ξέχωρα μόνο για
έργα ή εγκαταστάσεις που προβλέπει το Annex III της οδηγίας. Οι αντίστοιχες δημόσιες
υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στη δημιουργία μητρώου φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να τους οδηγήσουν σε συγκεκριμένη χρηματοοικονομική
εγγύηση/εξασφάλιση των έργων τους, σε περίπτωση πρόκλησης περιβαλλοντικού
ατυχήματος.

Φιλανδία: Πριν της ενσωμάτωσης της ELD στο εθνικό της δίκαιο, η Φιλανδία είχε αντίστοιχο
νόμο εξασφάλισης ενάντια σε περιβαλλοντικές ζημιές από το 1998. Ιδιωτικοί φορείς οι
δραστηριότητες των οποίων εμπεριείχαν κίνδυνο περιβαλλοντικού ατυχήματος, έπρεπε να
αποκτήσουν εξασφάλιση ενάντια στον κίνδυνο προξένησης περιβαλλοντικής ζημιάς, η οποία
προσδιορίζεται νομικώς. Αυτή η εξασφάλιση μόνο μερικώς καλύπτει τις ζημιές που εμπίπτουν
στην ΕLD. Το Φιλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος υποχρέωσε το αντίστοιχο Ινστιτούτο
Περιβάλλοντος να συγγράψει έκθεση για την εξέλιξη της υποχρέωσης ασφάλισης έργων στο
πλαίσιο της ELD, ώστε να εκτιμηθεί η απόστση της υπάρχουσας κατάστασης εξασφαλίσεων
με αυτήν που απαιτείται από την ELD. Η Έκθεση αυτή, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
www. ymparistofi/download.asp?contentid=:132054lan=fi
Oυγγαρία: Έχει εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία ELD. H ιδιορρυθμία εδώ είναι ότι έχει εκδοθεί
ξεχωριστή ΥΑ που εξειδικεύει τις περιπτώσεις που απαιτείται χρηματοοικονομική εγγύηση,
για πιθανή προξένηση περιβαλλοντικής βλάβης από μη προβλεπόμενους παράγοντες.
Προβλέπει γι’ αυτές τις περιπτώσεις, τη δημιουργία από τους φορείς των έργων,
αποθεματικών για την προστασία του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει,
στο πλαίσιο της εφαρμογής της ELD και της ΥΑ που προαναφέρθηκε.
Γίνεται προσπάθεια η κανονιστική αυτή ρύθμση να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα. Η
κυριότερη δυσκολία γι’ αυτό, είναι η ανάληψη του ρίσκου και ο προσδιορισμός του ύψους της
εγγύησης από τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες σε νέου τύπου εξασφαλίσεις όπως αυτές
του περιβάλλοντος. Υπάρχει έντονη διαβούλευση γι’ αυτό.
Ειδικά για τη διαχείριση αποβλήτων απαιτούνται συνεχείς αναφορές και προσκόμιση
στοιχείων και δεδομένων στο αντίστοιχο υπουργείο.

Πορτογαλία: Παρά την υποχρέωση χρηματοοικονομικής εγγύησης βάσει της ELD, φορείς και
εργοδοτικοί σύνδεσμος έχουν ενημερώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος ότι έχουν δυσκολίες
να πάρουν τέτοιου είδους εγγυήσεις σε κάθε ένα τομέα ή δραστηριότητα του Annex III, λόγω
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«»αγγυλώσεων» με τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Επισημαίνεται ότι οι μέχρι τώρα
καλύψεις είναι πολύ περιορισμένες και με πολύ υψηλό κόστος.

Σλοβακία: Ο ασφαλιστικός τομέας έχει κάνει προσπάθειες προσδιορισμού των υποχρεώσεων
και του ύψους της καλύψης για τις περιπτώσεις του Annex III της ELD. Περίπου 8 μεγάλες
ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει νέα, σχετικά με το θέμα, ασφαλιστικά προϊόντα.
Κάποια φτάνουν σε plafon ασφαλιστικής κάλυψης τα 5x106 ευρώ. Σε ειδικές περιπτώσεις η
κάλυψη μπορεί να αγγίξει τα 25x106 ευρώ.
Στη χώρα, μέσα από πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που συλλέχθηκαν, έχει υπολογιστεί ότι
3.500 – 4.000 φορείς εμπίπτουν στο αντικείμενο της ELD. Από αυτούς το 66% έχει οδηγηθεί
σε υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη. Ο μ.ο. των καλύψεων κυμαίνεται από 50.000 – 100.000
ευρώ και η ελάχιστη κάλυψη από 5.000 – 10.000.
Εκτός από ασφαλιστικά συμβόλαια ή τραπεζιτικές εγγυήσεις δίνεται η δυνατότητα, ιδιαίτερα
στους φορείς που έχουν πολλές δραστηριότητες, να καλύπτονται μέσω «ανατεθειμένου
δεσμευμένου λογαριασμού» (blocking).

Σημαντικό πρόβλημα εφαρμογής της ELD και των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων,
εμφανίζεται στις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, όταν εμπλέκονται σε δραστηριότητες
που ενέχουν περιβαλλοντικό ρίσκο. Οι επιχειρήσεις αυτές, αδυνατούν να έχοουν αξιόπιστες
μελέτες επικινδυνότητας, εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες /συμβούλους, περιβαλλοντικούς
ελεγκτές/πιστοποιητές και πολλά άλλα συναφή. Με ελλιπή στοιχεία, επιδιώκουν να
εξασφαλιστούν με μικρά ποσά ώστε να μπορούν νομότυπα να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους. Τα ποσά αυτά, εκτιμάται ότι είναι ανεπαρκή για κάλυψη πιθανών περιβαλλοντικών
ζητημάτων. Αυτό το γεγονός επηρεάζει και το μ.ο. καλύψεων (ποσό) που ετέθη προηγούμενα.
Θεωρείται ότι το κανονιστικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές στο θέμα αυτό γιατί δεν προβλέπει
όρια καλύψεων. Εκτός αυτου, δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα κάποια περιβαλλοντική
ζημιά, ώστε να μπορεί να εκτιμηθούν, επί συγκεριμένης βάσεως, τα όρια κάλυψης.
Θα υπάρξει σύντομα αναθεώρηση του καθεστώτος των επιθεωρήσεων και έτσι πιστεύεται θα
καλυφθολυν τα κενά και θα θεραπευτούν οι αδυναμίες εφαρμογής του νόμου.

Ισπανία: Η εξασφάλιση έχει οροφή τα 2.000.000 ευρώ. Συνεκτιμάται εάν ο φορέας μετέχει
στην «Community Eco-Management» ή στο EMAS ή έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 14001.
Oι απαιτήσεις για εγγυήσεις επί δραστηριοτήτων του Annex III τίθενται σε ισχύ με
κυβερνητικές αποφάσεις, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Οικονομικής
Πολιτικής της Κυβέρνησης και των εμπλεκόμενων τοπικών κοινωνιών, οι οποίες
επηρεάζονται από τη δραστηριότητα. Ανάλογο με την προτεραιοποίηση επικινδυνότητας,
προβλέπεται η εφαρμογή εγγυήσεων από ένα έως 8 χρόνια μετά το χρόνο ενσωμάτωσης της
ELD στο εθνικό δίκαιο (Οκτώβριος του 2007).
Αυτό, σημαίνει ότι η λειτουργία του μέτρου των εγγυήσεων, τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή
μετά και από την έκδοση των αντίστοιχων επιμέρους κυβερνητικών αποφάσεων.

Γ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•

Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
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(Στοιχεία από την παρουσίαση της κ. Κυριακής Τσίχλα στο 6ο Διεθνές Συνέδριο «η
συμβολή του ορυκτού πλούτου στην ανάπτυξη», Βελιγράδι, Οκτώβριος 2016)

Οι ΜΜΕ έχουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις
κανονιστικές απαιτήσεις στον τομέα αυτόν. Συνεπώς, η βελτίωση της καθοδήγησης
και η παροχή εργαλείων για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της
νομοθεσίας για την AYE είναι καθοριστικής σημασίας. Οι ανάγκες των πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων θα ληφθούν υπόψη στις δράσεις εφαρμογής τόσο σε
επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο και τα αντίστοιχα εργαλεία, (όπως το OiRa), θα
προσαρμοστούν κατάλληλα
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως γνωστόν, είναι η σπονδυλική στήλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Βάσει στοιχείων της Eurostat, το 50% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού,
εργάζεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εξαιρετικά βαρύνοντα ρόλο διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τον
εξορυκτικό κλάδο.

Στις λατομικές δραστηριότητες, παραγωγής δομικών προϊόντων, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ
καταλαμβάνουν το 75% της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας.
Από πλευράς Υγιεινής και Ασφάλειας, είναι γνωστό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, ιδιαίτερα στην εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου Υ&Α και γι’ αυτό πρέπει να αποτελέσουν ιδιαίτερο αντικείμενο στοχευμένων
προσπαθειών.
Στην εξορυκτική δραστηριότητα, υπάρχει όλη η διαστρωμάτωση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων: από την πολύ μικρή επιχείρηση 2-3 ατόμων που λειτουργούν ως
εργολάβοι ή υπεργολάβοι περιορισμένων εργασιών μέχρι τη μικρομεσαία επιχείρηση
κάποιων δεκάδων ατόμων που λειτουργεί ως εργολάβος ενιαίου έργου.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
1) οι καινοτόμες/δυνατές επιχειρήσεις

2) οι επιχειρήσεις/εταιρείες που πασχίζουν να επιβιώσουν, εστιάζοντας περισσότερο
στο βραχυπρόθεσμο καθημερινό έργο, με έλλειψη εμπειριών και γνώσεων

Η προσέγγιση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της AYE
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία
σχετικά με 15 Ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα (ESAW),
2011. 16 Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (EWCS), 2010. 17. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, το πεδίο εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα της
διαχείρισης στα θέματα AYE εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για τις μικρές και
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν την τάση να παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά
συμμόρφωσης προς τις εθνικές και τις ενωσιακές διατάξεις και να αναφέρουν
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λιγότερα μέτρα διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν την AYE, συγκριτικά με τις
μεγάλες εταιρείες.
«Οι λόγοι είναι πολλοί, ξεκινώντας από την εγγενή δυσκολία τήρησης των
ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων, η οποία πολλές φορές οφείλεται στην
έλλειψη άμεσα διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης, και φτάνοντας έως την απουσία
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις υποχρεώσεις, την απουσία καθοδήγησης ή το
έλλειμμα επιβολής. Επιπλέον, το κόστος συμμόρφωσης, σε σχετικούς όρους, είναι
υψηλότερο για τις ΜΜΕ. Στη στρατηγική για την περίοδο 2007-12, η Επιτροπή και ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
συνέταξαν πρακτικούς οδηγούς και υλικό σχετικά με την ορθή πρακτική με σκοπό την
προώθηση της εφαρμογής μέτρων στις ΜΜΕ για την AYE. Το διαδικτυακό
διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης της επικινδυνότητας (Online Interactive Risk
Assessment Tool - OiRA), που ανέπτυξε ο οργανισμός EU-OSHA συμβάλλει σε μεγάλο
βαθμό στην προώθηση της συμμόρφωσης των ΜΜΕ με τις απαιτήσεις που αφορούν
τον τομέα της AYE. Ωστόσο, απαιτούνται πιο επικεντρωμένες προσπάθειες σε
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να
συνεκτιμούν τις ειδικές συνθήκες και τους περιορισμούς των πολύ μικρών και των
μικρών επιχειρήσεων κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων για την
AYE. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής δεν πρέπει να θεωρούν ότι οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τους κανόνες για την AYE θα εφαρμοστούν ισότιμα ή θα έχουν το
ίδιο σχετικό κόστος τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει
να εξευρεθούν απλούστερες και αποτελεσματικότερες λύσεις, ώστε να λαμβάνεται
υπόψη η κατάσταση των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων και κατά
συνέπεια να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας, ανεξάρτητα από το
μέγεθος των εταιρειών. Αυτό απαιτεί την απλούστευση της νομοθεσίας, όπου είναι
δυνατόν, και την παροχή προσαρμοσμένης καθοδήγησης και υποστήριξης στις πολύ
μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση της εκτίμησης της
επικινδυνότητας» (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγιεινή και Ασφάλεια 2014-2020,
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις).
Από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 2014-2020,
αναφορικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τίθενται οι εξής στρατηγικοί στόχοιπροκλήσεις:

 Διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την AYE,
ιδίως από τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις
 Παροχή χρηματοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή του
OiRA (βλέπε πληροφορίες παρακάτω) και άλλων εργαλείων που βασίζονται
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στα κράτη μέλη, με
επίκεντρο τους τομείς προτεραιότητας
 Καθοδήγηση και προσδιορισμός παραδειγμάτων ορθής πρακτικής,
λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα και τις συνθήκες των ΜΜΕ και
ιδιαίτερα των πολύ μικρών επιχειρήσεων
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 Προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, διαδικασία κατά την οποία οι
ΜΜΕ θα έχουν την υποστήριξη μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην αλυσίδα
ανάδοχος- προμηθευτής-αγοραστής με σκοπό τη βελτίωση της AYE
 Συνέχιση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης
 Υποστήριξη από όλα τα κράτη μέλη των δραστηριοτήτων κατάρτισης που
πραγματοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Δυσκολίες και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν έλλειψη
οικονομικών/οργανωτικών πόρων και δομών. Επίσης, είναι συχνό το φαινόμενο να
παρουσιάζουν περιορισμένη γνώση θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας και αδυναμία

πρόληψης κινδύνων και ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα εμφανίζονται τα εξής:

• Υψηλότερα
ποσοστά περιστατικών εργατικών ατυχημάτων/η συχνότητα
ατυχημάτων ή θανατηφόρων ατυχημάτων
•Χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης με τους εθνικούς και κοινοτικούς/ευρωπαϊκούς
κανόνες και δήλωση λιγότερων μέτρων διαχείρισης Υ&Α

•Περιορισμένη πρόσβαση των εργαζομένων στο δικαίωμά τους στην εκπροσώπηση
μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων/υπάρχει περιορισμένη εκπροσώπηση των
εργαζομένων στα συμβούλια Υγιεινής και Ασφάλειας
• Έλλειψη άμεσα διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης

• Απουσία καθοδήγησης, άγνοια υποχρεώσεων ή ανεπαρκής εφαρμογή κανόνων Υ&Α
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• Υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ, σε σχετικούς όρους, συγκριτικά με
τα διαθέσιμα μεγέθη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
• Λιγότεροι πόροι για πολύπλοκα συστήματα, με χαμηλότερο προϋπολογισμό από ό,
τι οι μεγαλύτερες εταιρείες, για την κατάλληλη και αποτελεσματική διαχείριση των
κινδύνων
• Περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και μέσα διαχείρισης
πολλαπλών ή πολύπλοκων κινδύνων (όπως π.χ. τα χημικά προϊόντα)

• Οι υψηλοί κίνδυνοι στην Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων των ΜΜΕ, από
την έκθεσή τους σε χημικούς παράγοντες, δεδομένων των ελλείψεων σε γνώσεις και
μέσα
• Μη ενσωμάτωση των υπεργολάβων στα ίδια Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας με
το μόνιμο προσωπικό
• Περιορισμένη χρήση των υπηρεσιών πρόληψης

• Απουσία κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας

• Έλλειψη εμπειρίας των εργαζομένων και των εργοδοτών, λόγω του μικρότερου
κύκλου ζωής των ΜΜΕ και της μεγαλύτερης επικράτησης των μη μόνιμων υπαλλήλων,
σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες
• Χαμηλή συχνότητα ελέγχου και επιθεωρήσεων

• Ισχυρή ταύτιση του εργοδότη με την επιχείρηση, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει
καχυποψία, επιφυλακτικότητα και αμυντική στάση απέναντι σε εξωτερικούς
φορείς/εξωτερικούς συμβουλευτικούς συνεργάτες

• Χαμηλή ή μηδενική επίγνωση των περιορισμών Υγείας και Ασφάλειας και σύγχυση
σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των προληπτικών, κανονιστικών και
αντισταθμιστικών υπηρεσιών
• Αδυναμία διεξαγωγής/ σύνταξης ρεαλιστικών και έγκυρων εκτιμήσεων
επαγγελματικού κινδύνου

• Η αντιμετώπιση του τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας από τους εργοδότες περισσότερο
ως ατομική/προσωπική υπόθεση, παρά ως εταιρικό επαγγελματικό θέμα. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τείνουν να στηρίζονται περισσότερο στη διατήρηση
επαρκούς επιπέδου προσοχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων
παρά στις πρακτικές της εταιρείας που προκύπτουν από την αξιολόγηση του
κινδύνου. Αυτό είναι συνέπεια των μεθόδων άτυπης οργάνωσης που κυριαρχούν σε
ΜΜΕ που έχουν ένα πιο επίσημο οργανωτικό σχεδιασμό, γεμάτο καλές πρακτικές
• Η έλλειψη εκπροσώπησης των εργαζομένων στις ΜΜΕ και η αντικατάσταση
επίσημων δομών από διαπροσωπικές σχέσεις (δίνεται η εντύπωση ότι η επαφή
εργαζομένων – υπευθύνων είναι πιο άμεση, χωρίς παρεμβολές άλλων προσώπων και
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επιπλέον μοιράζονται τόσο το περιβάλλον εργασίας όσο και τις αβεβαιότητες και τις
δυσκολίες)

• Η ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους δεν μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική,
δεδομένου ότι δεν έχουν εμπειρία και γνώση των διαφοροποιήσεων και των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ή ιδιομορφιών που παρουσιάζουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
•Η μη συνειδητοποίηση των κινδύνων της κακής πρακτικής και αντίστροφα των
οφελών της καλής πρακτικής

•Η χαμηλή συλλογική δράση και ελάχιστη ως μηδενική συνδικαλιστική εκπροσώπηση

• Επικράτηση της αντίληψης ότι η εφαρμογή οργανωμένων συστημάτων Υγιεινής και
Ασφάλειας και η τήρηση του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου, είναι αιτία υψηλού
κόστους και γραφειοκρατικού βάρους, που συντελεί στον περιορισμό της ευελιξίας
και της ανάπτυξης των ΜΜΕ

• Διοικητικά εμπόδια στην Υγιεινή και Ασφάλεια ΜΜΕ όπως: ανώτερα στελέχη
επιφυλακτικά σε αλλαγές και νέες πρακτικές, προσκολλημένα σε αρχαίες
αναποτελεσματικές πρακτικές, με έντονο εμπειροκρατισμό και με λανθασμένες
αντιλήψεις περί ποιότητας εργασίας.
Πολλά ανώτερα στελέχη των ΜΜΕ διακρίνονται από μία μόνιμη τάση «περιορισμού»
πάση θυσία, του μη παραγωγικού κόστους. Η τάση αυτή, τους οδηγεί να παίρνουν
αποφάσεις εις βάρος της Υγιεινής και της Ασφάλειας Εργασίας. Λειτουργούν
περισσότερο ως "φύλακες" των πόρων παρά ως managers αποφάσεων για το καλό
όλων
• Η έλλειψη ενημέρωσης για το τι ειδική νομοθεσία περί Υγείας και Ασφάλειας είναι
σχετική με την επιχείρησή τους. Ωστόσο, η έλλειψη συνειδητοποίησης της νομοθεσίας
δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη αποκλεισμό της συμμετοχής στις προσπάθειες για τη
βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος όσον αφορά στη Υγεία και την Ασφάλεια

ΜΜΕ και Νέοι Αναδυόμενοι Κίνδυνοι/εργασιακό stress
Όσον αφορά στους νέους και αναδυόμενους κινδύνους, όπως το επαγγελματικό
stress, οι ΜΜΕ δεν είναι πιο πίσω από τις μεγάλες επιχειρήσεις, στην αντιμετώπιση
των ψυχολογικών κινδύνων, καθώς αυτή είναι μια νέα προτεραιότητα. Kρίσιμοι
παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο εργασιακό
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περιβάλλον των ΜΜΕ είναι ο ανεπαρκής έλεγχος, οι υψηλές απαιτήσεις, η ασάφεια
ρόλων, η ανεπάρκεια μέσων, η ανεπάρκεια γνώσης, τα κενά οργάνωσης και ο ελλιπής
σχεδιασμός και συνδέονται με την κακή επαγγελματική υγεία
Υπάρχουν παραδείγματα καλών πρακτικών σε ΜΜΕ όπου οι εργαζόμενοί τους έχουν
περάσει από τη φάση εντοπισμού των προβλημάτων στο χώρο εργασίας τους στο
στάδιο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισής τους και τη μείωσή των κινδύνων που
ελλοχεύουν.
Νέες προκλήσεις για τις ΜΜΕ

 Η Αλλαγή νοοτροπίας που ήταν παλαιότερα αποτελεσματική για πολλές
επιχειρήσεις, δεν είναι πλέον επαρκής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
νέων κανονισμών
 Η απαίτηση πρόβλεψης και το σχέδιο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων
συμβάντων και των δυνητικών κινδύνων, απαιτεί μια πιο ενεργητική
προσέγγιση για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 Ειδικά θέματα που αφορούν στις ΜΜΕ πρέπει να καταστούν σημαντικά στο
πλαίσιο αξιολόγησης του κινδύνου. Για παράδειγμα, στη θετική πλευρά μπορεί
να είναι η εξειδικευμένη γνώση των ειδικών κινδύνων που σχετίζονται με τις
τοπικές διεργασίες και διαδικασίες παραγωγής
 Το γεγονός ότι η οικονομική πίεση στην επιχείρηση μπορεί να είναι τέτοια
ώστε, η Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας να θεωρείται ως κάτι λιγότερο από μια
προτεραιότητα
Προτάσεις για την ορθότερη εφαρμογή συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας
στις ΜΜΕ
 Κατάταξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε κλάδους χαμηλού κινδύνου και
διερεύνηση της απλούστευσης της εφαρμογής της αξιολόγησης του κινδύνου
 Προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
 Απλούστευση των υποχρεώσεων
 Διοικητικός συντονισμός, κυρίως one-stop shops
 Tailor-made πληροφορίες, καθοδήγηση, εκπαίδευση
 Έγκαιρη αξιολόγηση των κανονιστικών επιπτώσεων για τις μικρές
επιχειρήσεις
 Βελτίωση και εξέλιξη της ποιότητας παροχής πρακτικών εργαλείων για τη
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό της ΕΑΥ (όπως OiRA το
οποίο είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή εργαλείων εκτίμησης
τομεακών κινδύνων και το οποίο βοηθά τις μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις να
διεξάγουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις κινδύνων)
 Διάδοση των καλών πρακτικών
 Ανάπτυξη απλών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνων και χάραξη
κατευθυντήριων γραμμών
 Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες πρόληψης
 Προσφορά οικονομικών κινήτρων
 Διαδραμάτιση διττού ρόλου των Επιθεωρήσεων Εργασίας «ως ενδιάμεσοι για
την προώθηση της καλύτερης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία στις ΜΜΕ,
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κυρίως μέσω της εκπαίδευσης, της πειθούς και της ενθάρρυνσης και όταν από
την άλλη κρίνεται απαραίτητο, «με αυστηρά και πιεστικά μέσα»
 Προώθηση της ανάπτυξης της αξιολόγησης των κινδύνων και της πρακτικής
πρόληψης, όπως ενσωματώνονται στις οδηγίες Ασφάλειας και την Υγείας και
παροχή έγκαιρης παρέμβασης

 Πρόσβαση στην έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία
 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμων ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέμενης αξίας στον τομέα της ΕΑΥ με τη συμμετοχή των εργοδοτών, των
εργαζομένων και των εκπροσώπων ή προγραμμάτων εταιρικής σχέσης
 Συμβολή στη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των εργατικών
ατυχημάτων στις ΜΜΕ
 Προώθηση της Υ&Α στην εργασία ως μέρος της επιχειρηματικής
σκέψης/λογικής και απόδειξη σε ΜΜΕ ότι «καλή ασφάλεια και υγεία σημαίνει
καλή επιχείρηση»
 Παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ στην υιοθέτηση της πρακτικής «Godfathering»:
διδασκαλία, καθοδήγηση, tutoring and coaching ή να είναι ένας «καλός
γείτονας», δηλαδή της πρακτικής των μεγάλων εταιρειών να βοηθούν
μεταφέροντας τις γνώσεις τους στις ΜΜΕ να υιοθετήσουν τις δεξιότητες και
την τεχνογνωσία τους. Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία των μεγάλων εταιρειών
μπορεί να μεταφερθεί σε ΜΜΕ, χωρίς τεράστια οικονομική επιβάρυνση για το
τελευταίο και με αμοιβαίο όφελος
 Πλήρης ενσωμάτωση του εργολαβικού προσωπικού στα ίδια συστήματα
Υγιεινής και Ασφάλειας με το μόνιμο προσωπικό με κοινό όραμα και κοινή
κουλτούρα Υγιεινής και Ασφάλειας

Δ. ΣΜΕ και ΜΜΕ
•

Άρθρο του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα με θέμα «Εξορυκτική βιομηχανία και
περιβάλλον»
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